
                                                                                                      

 

 
JAUNPILS NOVADA DOME 

 

  SĒDES  PROTOKOLS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
 

2017. gada  23.februārī                                                                      Nr.  2 

  

 

SĒDE SASAUKTA: 2017. gada  23.februārī plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2017. gada  23.februārī plkst. 9.00 

SĒDI VADA    Domes priekšsēdētājas vietniece Dace Adiņa 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Raivo Altenburgs, Raivis Pranis, Velga Pavlovska, Guntis Nikolajevs 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja Elīna 

Stūre, Juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja Baiba Rasa, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, Kancelejas nodaļas vadītāja Ita Lapsa 

citi: NTZ žurnāliste Liene Trēde 

nepiedalās: Jānis Krūmiņš /personīgu apstākļu dēļ/, Kaspars Leimanis /pamatdarba dēļ/, Ēriks 

Strautiņš /personīgu apstākļu dēļ/, Ligita Gintere / personīgu apstākļu dēļ/ 

SĒDI PROTOKOLĒ: Dita Ellere 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Izpilddirektora informācija 

2. Par grozījumiem Nr.3/2017 Nolikumā Nr. 5 “Par pašvaldības finansiālo atbalstu 

Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

3. Par Nolikumu Nr.4/2017 “Par Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaites 

kārtību”  

4. Par  2017. gada projektu konkursu „Darām paši” 

5. Par kārtību Nr.6/2017 “Par 2016.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību” 

6. Par līdzfinansējumu biedrības „Dzīpars” projektam „Keramikas apdedzināšanas 

krāsns iegāde Jaunpils keramikas pulciņam” 

 

D.Adiņa ierosina darba kārtību papildināt ar 7. un 8. jautājumu  

7. Par Jaunpils novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmuma Nr.105  “Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130” precizēšanu 

8. Par grozījumiem Nr.7/2017 Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības 

budžetu 2017.gadam” 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) 

pret nav, atturas nav, dome NOLEMJ:  

Darba kārtību papildināt par punktu Nr. 7. Par Jaunpils novada domes 2016.gada 30.jūnija 

lēmuma Nr.105  “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs, Jaunpils 

pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130” precizēšanu un Nr.8 

Saistošie noteikumi Nr.2/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

1. Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 

 
 



 

Februārī paveiktais  

1. Apstiprināti LEADER projekti: 

 Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana, projekta summa 93 000 euro; 

 Biedrības “Dzīpars” keramikas apdedzināšanas krāsns iegādei, projekta summa 

2682,00 euro. 

 Pils muzeja podiņu krāsns pārbūve, projekta summa 25 869 euro. 

2. Apstiprināts Lauku atbalsta dienesta projekts pa pašvaldības zemju meliorācijas 

atjaunošanu. 

3. Iepirkums autobusa iegādei ir sagatavots 

4. Tiek noslēgts telpu nomas līgums ar biedrību “Dzīpars”; 

5. Tiek sagatavoti patapinājuma līgumi par privāto automašīnu izmantošanu darba vajadzībām. 

 

2. Par grozījumiem Nr.3/2017 Nolikumā Nr. 5 “Par pašvaldības finansiālo atbalstu 

Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

Ziņo I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 15.02.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balosjot 5 balsīm par ( D.Adiņa, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, R.Pranis, R.Altenburgs), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.19 “Par grozījumiem Nr.3/2017 Nolikumā Nr.5 “Par pašvaldības 

finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” projektu. 

 

[..] 

 

3. Par Nolikumu Nr.4/2017 “Par Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaites 

kārtību” 

Ziņo E.Stūre 

Jautājums izskatīts 15.02.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balosjot 5 balsīm par ( D.Adiņa, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, R.Pranis, R.Altenburgs), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.20 “Par Nolikma Nr.4/2017 “Par Jaunpils novada domes grāmatvedības 

uzskaites kārtību” projektu. 

[..] 

4. Par  2017. gada projektu konkursu „Darām paši” 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 15.02.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balosjot 5 balsīm par ( D.Adiņa, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, R.Pranis, R.Altenburgs), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.21 “Par 2017.gada projektu konkursu “Darām paši”” projektu. 

5. Par kārtību Nr.6/2017 “Par 2016.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību” 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 15.02.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balosjot 5 balsīm par ( D.Adiņa, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, R.Pranis, R.Altenburgs), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 



 

Apstiprināt lēmuma Nr.22 “Par kārtību Nr.6/2017 “Par 2016.gada publiskā pārskata 

sagatavošanas kārtību”projektu. 

 

[..] 

 

6. Par līdzfinansējumu biedrības „Dzīpars” projektam „Keramikas apdedzināšanas 

krāsns iegāde Jaunpils keramikas pulciņam” 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 15.02.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balosjot 4 balsīm par ( D.Adiņa, G.Nikolajevs, R.Pranis, R.Altenburgs), pret nav, 1 

balsi (V.Pavlovska) atturas , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.23 “Par līdzfinansējumu biedrības “Dzīpars”projektam “Keramikas 

apdedzināšanas krāns iegāde Jaunpils keramikas pulciņam” projektu.  

 

[..] 

 

7.Par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu nekustamā īpašuma 

“ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

90560080130 

Ziņo P.Baranovskis 

Atklāti balosjot 5 balsīm par ( D.Adiņa, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, R.Pranis, R.Altenburgs), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.24 “Par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu nekustamā 

īpašuma “ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

90560080130” projektu. 

        

[..] 

8.Saistošie noteikumi Nr.2/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

Ziņo E.Stūre 

Atklāti balosjot 5 balsīm par ( D.Adiņa, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, R.Pranis, R.Altenburgs), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.25 “Saistošie noteikumi Nr.2/2017 “Par grozījumiem Saistošajos 

noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”projektu. 

[..] 

D.Adiņa informē, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 

Sēdi beidz 9.15. 

Sēdi vadīja       D.Adiņa 

Sēdi protokolēja     D.Ellere 

 

 

 



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 23.februārī 

Nr.19 

Protokola Nr.2, 2.p. 

 

 

Par grozījumiem Nr.3/2017 Nolikumā Nr. 5 “Par pašvaldības finansiālo atbalstu 

Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”12.pantu un 43.panta trešo daļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Nr. 3/2017 Nolikumā Nr.5  “Par pašvaldības finansiālo atbalstu 

Jaunpils novada iedzīvotājiem”” 

2. Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.martā. 

 

Pielikumā: Grozījumi Nr.3/2017 Nolikumā Nr.5  “Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils 

novada iedzīvotājiem” uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece         D.Adiņa 

  



 

 
JAUNPILS  NOVADS 

JAUNPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000051932 

jur. adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

tālr. /fakss 63107068, mob. tālr. 29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 

2017. gada 23.februāra 

sēdes Nr. 2, lēmumu Nr.19 

 

  

Grozījumi Nr.3/2017 

Nolikumā nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

Izdoti saskaņā ar  

 likuma „Par pašvaldībām“ 

 12. pantu un 43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Jaunpils novada 2014.gada 27. februāra nolikumā Nr. 5 „Par pašvaldības finansiālo 

atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” (turpmāk tekstā – Nolikums) šādus grozījumus: 

1. Nolikuma 8.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: 

“8. Finansiālais atbalsts sakarā ar bērna piedzimšanu ir EUR 100,00 (viens simts euro) par vienu 

bērnu. 

2. Nolikuma 14. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: 

“14. Finansiālais atbalsts sakarā ar personas nāvi ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro). 

3. Šie Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. martu. 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece       D.Adiņa  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 23.februārī 

Nr.20 

Protokola Nr.2, 3.p. 

 

Par Nolikumu Nr.4/2017 “Par Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaites kārtību” 

 

Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nolikumu Nr.4/2017  “Par Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaites 

kārtību”; 

2. Atcelt 2011.gada 29.jūnija Nolikumu Nr.6 “Par Jaunpils novada domes grāmatvedības 

uzskaites kārtību”. 

 

Pielikumā noteikumi uz  89 (astoņdesmit deviņām)  lapām. 

 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 23.februārī 

Nr.21 

Protokola Nr.2, 4.p. 

Par  2017. gada projektu konkursu „Darām paši” 

 

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, NOLEMJ:  

1. Rīkot  2017.gada projektu konkursu „Darām paši”. 

2. Apstiprināt   Nolikumu Nr.5 /2017.  „Par 2017. gada projektu konkursu „Darām paši”. 

3. Apstiprināt  projekta konkursa   vērtēšanas   komisiju šādā sastāvā : Ligita Gintere,  Dzidra 

Krastiņa, Pēteris Baranovskis,  Elīna Stūre, Raivis Pranis. 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece         D.Adiņa  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 

 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

NOLIKUMS Nr.5/2017 

APSTIPRINĀTS  

Ar Jaunpils novada domes 

23.02.2017.lēmumu Nr.21 

(protokols Nr.2, 4.punkts) 

 

“2017. gada projektu konkursam „Darām paši” 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 23.februārī 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1. 2017. gada projektu konkursu „Darām paši” (turpmāk – Konkurss; ID: 2017/JND) organizē 

Jaunpils novada domes Attīstības nodaļa (turpmāk – Dome),  

reģ.nr. 90000051932, adrese – „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.  

 

2. Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot 

vietējo dzīves kvalitāti.  

 

3. Konkursā var piedalīties:  

3.1. ikviena Jaunpils novadā reģistrēta biedrība un nodibinājums, kurš nokārtojis saistības par 

iepriekšējā gada projekta izpildi;  

3.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Jaunpils novadā.  

 

4. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt ne  

vairāk kā viens projekts.  

 

5. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un  

aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids  

(aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota. Atbalstāmās jomas 

5.1. vides sakārtošana;  

5.2. iedzīvotāju līdzdalības veicināšana;  

5.3. ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide;  

5.4. esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu pilnveide;  

5.5. dažādu paaudžu un sabiedrības grupu sadarbība;  

5.6. izglītības un darba tirgus mērķtiecīga sadarbība; 

5.7. neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju grupām; 

5.8. novada mēroga sporta, kultūras u.c. veida pasākumu organizēšana u.c. 

 

 

6. Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem  



 

nosacījumiem:  

6.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;  

6.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;  

6.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;  

6.4. projekts tiek īstenots Jaunpils novada teritorijā vai mērķauditorija ir novada iedzīvotāji; 

 

2. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi 

7. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. maijs– 2017. gada 1. oktobris  

8. Atskaites par projekta īstenošanu jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas  termiņa 

beigām. 

 9. Viena projekta īstenošanai Domes  finansējums var būt līdz EUR 750,00; 

10.  No projekta  līdzekļiem nevar tikt finansētas projekta administratīvās izmaksas.  

 

11. Projektiem jāpiesaista līdzfinansējums un/vai pašieguldījums naudas, mantas vai  

brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām.  

12. Konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums –EUR 10 000,00.  

13. Šī Konkursa finansējumu veido Jaunpils novada domes piešķīrums.  

 

3. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība 

14. Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:  

14.1. datorrakstā vai labi salasāmā rokrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapas (pēc Domes apstiprināta 

parauga);  

14.2. projekta vadītāja CV;  

14.3. apliecinājuma vēstules par līdzfinansējumu;  

14.4. citas informācijas, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pievienot.  

 

15. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Jaunpils novada domes Attīstības 

nodaļā, un interneta mājas lapā www.jaunpils.lv sadaļā “Projekti”.  

16. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 30.marts līdz plkst. 17:00.  

 

17. 14. punktā minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā, nosūtot pa pastu (Jaunpils novada dome,  

„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.  

vai nogādājot personīgi Jaunpils novada domē Attīstības nodaļā.  

 

18. Projekta pieteikuma veidlapa (ar budžetu) jāiesniedz arī elektroniski, vai nu pievienojot  

pieteikumam zibatmiņā vai CD matricā, vai arī 16. punktā noteiktajā termiņā nosūtot uz  

e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv  

 

19. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus Dome atpakaļ neizsniedz.  

 

4. Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana 

20. Konkursa projektu vērtēšanas komisija, kuru apstiprina Dome.  

 

21.Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.  

Vērtējumu par iesniegtajiem projektu pieteikumiem sniedz visi KOMISIJAS  locekļi  

(piedaloties sanāksmē, drukātā vēstulē vai pa e-pastu);  

 

22. VĒRTĒŠANAS  komisijas locekļi izvērtē projektus, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem:  

22.1. projekta oriģinalitāte (15%),  

22.2. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība (25%),  



 

22.3. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu (15%),  

22.4. projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija (15%)  

22.5. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (15%),  

22.6. projekta atbilstība 2017.gada prioritātei (15%). 

 

23. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā komisija personīgi tiksies ar daļu projektu iesniedzēju.  

 

24. Izvērtēšanas gaitā Dome var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju par projektu 

vai tā īstenotājiem.  

 

25. Dome izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta 

iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu  

Konkursā pieejamos līdzekļus.  

 

26. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 20. aprīlim projektu iesniedzējiem pa  

pieteikumā norādīto e-pastu vai telefonu. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami arī interneta 

mājas lapā www.jaunpils.lv/projekti/ Darām paši 

 

27. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Biedrība slēgs līgumu par projekta īstenošanu.  

Finansējums tiks ieskaitīts projekta īstenotāja bankas kontā 15 darba dienu laikā no līguma 

parakstīšanas, ieskaitot finansējumu kā avansu biedrības bankas kontā. 

 

28. Par projekta īstenošanu projekta īstenotājam būs jāiesniedz Domes noteiktas formas 

saturiskā un finanšu atskaite, pievienojot grāmatvedības dokumentu kopijas.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 
  



 

Projekta pieteikuma veidlapa  

2017. gada projektu konkursam  „Darām paši ” 

 

Projekta nosaukums 

 

      
 

 

Projekta iesniedzēja organizācija 

 

Biedrības nosaukums 

 

 

Pagasts  

Pasta adrese  

Kontakttālrunis  

E-pasts  

Reģistrācijas Nr.  

Bankas nosaukums, bankas kods  

Bankas norēķinu konts  

Organizācijas vadītāja vārds, 

uzvārds 

 

 

 

Projekta vadītājs (kontaktpersona) 

Vārds, uzvārds  

Amats organizācijā (ja ir)  

Kontakttālrunis  

E-pasts  

 

Situācijas apraksts (problēmas apraksts, projekta nepieciešamības pamatojums) 

(ne vairāk kā 1/3 lapa) 

 

 

Projekta mērķis (formulējiet projekta mērķi) 

 

 

 

Projekta uzdevumi (Norādiet, ko vēlaties sasniegt, īstenojot šo projektu. Nosauciet konkrētus uzdevumus, katru 

atsevišķi numurējot) 

 

 

 

 

7. Projekta atbilstība 2017.gada konkursa prioritātei uzdevumi (Atzīmējiet atbilstošo prioritāti ar X 

) 

Projekts atbilst 2017. 

gada konkursa 

prioritātei: 
(lūdzu, atzīmējiet ar X) 

 publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu labiekārtošana 

 

 publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un 

pilnveidošana 

 aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai – apmācība, 

informēšana  



 

 citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai 

sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai, īpaši interešu 

izglītības veicināšana 

 

8. Projekta aktivitātes (Nosauciet konkrēti, secīgi visas darbības un pasākumus, kas, kur, kad un kāpēc tiks veiktas 

projekta ietvaros. Katru atsevišķo pasākumu vai darbību numurējiet.) 

 

 

 

 

Projekta īstenošanas periods 

Projekta sākums 

(diena, mēnesis, gads) 

 Projekta nobeigums 

(diena, mēnesis, gads) 
 

 

Projekta aktivitāšu laika plānojums (Norādiet 7.punktā minēto pasākumu un aktivitāšu laika sadalījumu pa 

mēnešiem. Vajadzības gadījumā pievienojiet papildus rindas) 

Aktivitāte, pasākums 

Mēnesis 

04. 

2017 

05. 

2017 

06. 

2017 

07. 

2017 

08. 

2017 

09.   

2017 

1.        

2.        

3.        

 

Projekta dalībnieki un mērķauditorija, iedzīvotāju līdzdalība (aprakstiet, kuri iedzīvotāji piedalīsies projektā 

vai iegūs no tā; kā tiks veicināta plašāka iedzīvotāju loka iesaistīšana; vēlams norādīt arī konkrētus skaitļus) 

(ne vairāk kā 10 rindiņas) 

 

 

 

Projekta rezultāti (Skaitliskie rādītāji un kvalitatīvie rādītāji; aprakstiet, ko no šī projekta iegūs projekta 

mērķauditorija un jūsu organizācija; kas pēc projekta būs mainījies. Miniet konkrētus skaitļus) 

(ne vairāk kā 10 rindiņas) 

 
 

Projekta ietekme  (aprakstiet, ko no šī projekta un tā rezultātiem iegūs vietējās pašvaldības iedzīvotāji kopumā) 

(ne vairāk kā 10 rindiņas) 

 

 

 

 

Nepieciešamais finansējums (kopsavilkums) 

Jaunpils novada domei 

prasītais finansējums 

EUR 

 

  % 

Līdzfinansējums    % (jābūt vismaz 20% no kopējām 

projekta izmaksām)  

Kopā:  100% 

 

 

Datums:  Vieta: Jaunpils 

 



 

Ar parakstu apliecinu, ka šajā projekta pieteikuma veidlapā un pievienotajā budžeta tabulā sniegtā 

informācija ir patiesa un ka mūsu organizācija/neformālā grupa ir gatava realizēt aprakstīto projektu, 

ja Konkursa komisija to atbalstīs finansēšanai: 

 

Organizācijas vadītājs:  /               / 

 (paraksts) (atšifrējums) 

 

Pieteikumam jāpievieno: 

1. apliecinājuma vēstule par līdzfinansējumu (ja tāds ir paredzēts); 

2. cita informācija, ko pieteicējs uzskata par svarīgu. 
 



 

 

Projekta budžets1 

Aktivitāte/ 

budžeta pozīcija 
Aprēķins/skaidrojums 

No Domes prasītais 

finansējums, EUR 

Līdzfinansējums, 

EUR 

Līdzfinansējuma avots (“pašu 

finansējums” vai  

“cits finansētājs” (ja cits – 

norādīt finansētāju) 

1.      

2.      

3.      

4.      

     

     

     

     

Kopā: X    

 

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 

 Jaunpils novada domes  

finansējums 

EUR                   

 Biedrības līdzfinansējums   

 

   

 

 

Organizācijas vadītājs:  /   / 

 (paraksts) (atšifrējums) 

 

                                                 
1 Šī konkursa ietvaros vienam projektam no Jaunpils novada domes var saņemt līdz EUR 750. 

 

 

 

Projekta iesniedzējs: 

 Projekta budžets  Programmas „Darām paši ” 2017. gada projektu konkursam 

 

 

Projekta nosaukums: 

 

 



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 

 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 23.februārī 
Nr.22 

Protokola Nr.2, 5.p. 
 

Par kārtību Nr.6/2017 “Par 2016.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, kurš nosaka kārtību kādā vietējās pašvaldības 

dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Kārtību Nr.6/2017 ”Par Jaunpils novada domes 2016.gada publiskā gada 

pārskata sagatavošanu ” 

2. Par atbildīgo personu 2016.gada publiskā pārskata sagatavošanā apstiprināt Attīstības 

nodaļas vadītāju Viju Zīverti. 

3. Publisko pārskatu sagatavot līdz 2017.gada 1.jūnijam. 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece       D.Adiņa 

  



 

 
JAUNPILS  NOVADS 

JAUNPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000051932 

jur. adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

tālr. /fakss 63107068, mob. tālr. 29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 

2017. gada 23.februāra 

sēdes Nr. 2, lēmumu Nr.22 

 

 

“Par 2016.gada publiskā pārskata sagatavošanu” 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada _.februārī 

 

JAUNPILS NOVADA DOMES PUBLISKAJĀ PĀRSKATĀ  PAR 2016. GADU 

iekļaujamā informācija 

1. Jaunpils novada domes priekšsēdētājas uzruna  Ligita Gintere 

 

 

2. Jaunpils novads Vija Zīverte  

2.1. Novada teritorija Vija Zīverte  

2.2. Novada iedzīvotāji Vija Zīverte  

3. Jaunpils novada dome  Ita Lapsa  

3.1. Jaunpils novada domes sastāvs  Ita Lapsa  

3.2. Jaunpils novada domes pārvalde Ita Lapsa  

3.3. Jaunpils novada domes iestādes un 

struktūrvienības  

Ita Lapsa  

3.4. Lietvedība  Dita Ellere/Dina 

Ločmele 

 

3.5. Dzīvesvietas deklarācija  Dzidra Krastiņa  

3.6. Bāriņtiesa  Aija Labsvārde  

3.7 Jaunpils novada attīstības plānošana  Vija Zīverte  

3.8. ES realizējamie un īstenotie projekti  Vija Zīverte  

4. Jaunpils novada domes budžets  Elīna Stūre  

4.1. Pamatbudžeta izpilde 2015. – 2016.gadā un 

apstiprinātais 2017.gada budžets 

  

4.2. Speciālā budžeta izpilde 2015. – 2016.gadā un 

apstiprinātais 2017.gada budžets  

  

4.3. Pārskats par budžeta izpildi ziedojumiem un 

dāvinājumiem 

  

4.4. Jaunpils novada domes aizņēmumi un galvojumi    

4.5. Jaunpils novada domes debitoru, kreditoru parādi   

4.6. Jaunpils s kapitāla vērtība un paredzētās tā 

izmaiņas  

  

4.7. Jaunpils novada domes nekustamā īpašuma 

novērtējums 

  

5. Komunikācija ar iedzīvotājiem Baiba Rasa, Vija 

Zīverte 

 

6. Informācija par paveikto novadā 2016.gadā   



 

6.1 Izglītība Jānis Liepiņš  

6.1.1 Pirmsskolas, pamatizglītība un vidējā izglītība  Jānis Liepiņš  

6.1.2 Profesionālās ievirzes un interešu izglītība  Irēna Martuzāne  

6.1.3 Neformālā izglītība  Vija Zīverte  

6.2. Kultūra  Silva Nordena  

6.3. Sports Ainārs Plezers  

6.4. Sociālā palīdzība  Inita Lapiņa  

6.5. Sabiedriskā kārtība  Mārtiņš Knops  

6.6. Labiekārtošana (labiekārtošanas dienests) Gvido Leiburgs  

6.7. Veselības aizsardzība (Jurģu feldšerpunkts) Inese Cine  

6.8. Veselību veicinoša pašvaldība Andris Fridrihsons  

6.9. Darbs ar jaunatni Baiba Rasa  

6.8. Tūrisms  Baiba Rasa  

6.9. PSIA „Jaunpils KS” Guntis Jubiņš  

6.10. SIA „Jaunpils pils” Kristīne Liepiņa  

Pielikumi:   

Pielikums Nr.1 Jaunpils novada kopējā administratīvā 

struktūrshēma  

  

Pielikums Nr.2 Neatkarīgu revidentu ziņojums   

Pielikums Nr.3 201...gada ..._____ Domes sēdes lēmums „Par 

Jaunpils novada domes 2016.gada finanšu pārskata 

apstiprināšanu” 

  

 

 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece      D.Adiņa  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 23.februārī 
Nr.23 

Protokola Nr.2, 6.p. 

 

Par līdzfinansējumu biedrības „Dzīpars” projektam „Keramikas apdedzināšanas krāsns 

iegāde Jaunpils keramikas pulciņam” 

 

Novada dome 2017.gada 9.februārī saņēma iesniegumu biedrības „Dzīpars”, juridiskā adrese: 

„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, iesniegumu reģ. Nr.3-8/136 – par līdzfinansējumu 

projektam „Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jaunpils keramikas pulciņam”. 

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja: 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis biedrības „Dzīpars” LEADER projektu „Keramikas 

apdedzināšanas krāsns iegāde Jaunpils keramikas pulciņam”, kas tika iesniegts biedrībā 

„Kandavas partnerība” apakšpasākumā  "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". 

Projekta mērķis ir Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde biedrības "Dzīpars" 

keramikas pulciņam, lai nodrošinātu pilnveidīgu un kvalitatīvu keramikas pulciņa darbu. 

Biedrībā jau gadu darbojas keramikas pulciņš, kuru apmeklē dažāda vecuma dalībnieki. 

Pagaidām nodarbības notiek divas reizes mēnesī un tās apmeklē vidēji 20 dalībnieki. Vienas 

nodarbības laikā keramikas pulciņā tiek izgatavoti līdz 30 darbiem, kurus nav iespējams apglazēt 

un apdedzināt. Tā ir lielākā problēma keramikas pulciņa attīstībā, jo pasniedzējai nenožuvušie 

darbi jāved līdz uz Tukuma darbnīcu Durbes pilī un jāveic šie procesi. Rodas neapmierinātība no 

dalībniekiem, jo nav iespējams nobeigt darbu līdz galam. Ne vienmēr ir uzlikta glazūra tāda kādu 

darba autors ir iecerējis un nav iespēja piedalīties apdedzināšanas procesā. Transportējot darbi 

bieži tiek traumēti. Tādēļ biedrība "Dzīpars" ir nolēmusi iegādāties keramikas apdedzināšanas 

krāsni lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu keramikas pulciņa darbu.      

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 2980,00. ELFLA finansējums ir 90 %, t.i., EUR 

2682,00. Biedrībai nepieciešams līdzfinansējums 10 %, t.i., EUR 298,00. 

Pamatojoties uz biedrības „Dzīpars” iesniegumu, saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta 27)punktu, NOLEMJ: 



 

1. Biedrībai „Dzīpars” reģ.Nr. , juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, projektam „Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jaunpils keramikas 

pulciņam” nodrošināt līdzfinansējumu EUR 298,00 (divi simti un deviņdesmit astoņi 

eiro, 00 centi) .  

2. Finanšu un grāmatvedības daļai veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības pašvaldības budžetu 2017. gadam”; 

3. Lēmuma 1. punktā minēto līdzfinansējumu ieplānot no budžeta naudas līdzekļu 

atlikuma. 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece       D.Adiņa  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 23.februārī 
Nr.24 

Protokola Nr.2, 7.p. 

 

Par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu nekustamā īpašuma 

“ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 90560080130 

 

       30.06.2016. Dome apstiprināja lēmumu Nr. 105” Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamā īpašuma “ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 90560080130” 

Uzsākot detālplānojuma izstrādi ir konstatēts, ka nepieciešams precizēt darba uzdevumu, 

svītrojot no darba uzdevuma punktus, kas neattiecas uz nekustamā īpašuma 

“ĀBEĻDĀRZS”detālplānojumu.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1.  30.06.2016. Domes  lēmuma Nr. 105” Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā 

īpašuma “ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 90560080130” 2. punktā  apstiprināto darba uzdevumu Nr. 2016/02  izteikt jaunā 

redakcijā.; 

2. Par lēmumu atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece       D.Adiņa 

  



 

DARBA UZDEVUMS NR.2016/02 

detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Ābeļdārzs”, kadastra Nr. 

90560080130, Jaunpils novadā 

 

1. Detālplānojuma izstrādes mērķis un pamatojums: 

Detālplānojuma izstrādes teritorija – nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs” kadastra Nr. 

90560080130 teritorija, kuru ietver pašvaldības iela – Ābeļu iela. 

Piekļuve nekustamajam īpašumam nodrošināta no pašvaldības  ielas – Ābeļu iela  . 

 

Detālplānojuma teritorija attēlota darba uzdevuma pielikumā Nr.1. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt Jaunpils  novada teritorijas plānojumā 2013.-

2024.gadam noteiktās atļautās izmantošanas prasības, lai precizētu jaunu apbūves gabalu grupu– Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija . Plānot risinājumam atbilstošu infrastruktūru. Zemes vienības kopējā platība 
ir 1,5 ha. 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs” (kadastra Nr. 
90560080130 detālplānojuma izstrāde tiek veikta, lai uzsāktu teritorijas izmantošanu atbilstoši tā 

funkcionālajam zonējumam. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību pamato MK 2014.gada 14.oktobra 
Noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.3.punkts, 

kurš nosaka, ka pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā, ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei 
paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir 

savrupmāju apbūves teritorija (DzS), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), jauktas centra apbūves teritorija (JC) vai publiskās apbūves teritorija 

(P);. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību pamato arī Jaunpils  novada teritorijas plānojumā 2013.-
2024.gadam iezīmētā teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums. 

Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar : 

- 2013.gada 30.janvārī apstiprināto Jaunpils novada teritorijas plānojumu 2013.- 
2024.gadam; 

- Teritorijas plānošanas likumu; 

- MK 2014.gada 14.oktobra Noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”; 

- MK 2014.gada 8.jūlija Noteikumiem Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmas noteikumi”; 

- MK 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”; 

- Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Jaunpils novadā izstrādātajiem attīstības 

plānošanas dokumentiem. 

Nepieciešamie dati un dokumenti detālplānojuma izstrādes nodrošināšanai: 

- Jaunpils novada domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un nodošanu 

publiskajai apspriešanai; 
- Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai; 

- Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu; 
- Darba uzdevumā minēto un Teritorijas attīstības informācijas sistēmā (Turpmāk – TAPIS) 

pieteikto institūciju atzinumi; 

- Topogrāfiskais materiāls ar noteiktību M1:500, ne vecāks par 1 gadu, kas saskaņots ar SIA 
“TOPO dati” 

2. Detālplānojuma izstrādes uzdevumi: 

2.1.Izstrādāt risinājumus īpašuma apbūvei, nosakot detalizētus apbūves noteikumus 

detālplānojuma teritorijai, nodrošinot to atbilstību teritorijas izmantošanas un 

apbūves nosacījumu prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. 



 

2.2.Izstrādāt perspektīvos transporta infrastruktūras risinājumus, lai nodrošinātu 

vienotu transporta tīklu teritorijā un sasaisti ar apkārtējām teritorijām. 

2.3.Izstrādāt visu nepieciešamo inženierkomunikāciju nodrošinājuma shēmas, noteikt 

ceļu nodalījuma joslas un citus apgrūtinājumus. 

2.4.Izstrādāt detālplānojuma projekta redakcijas atbilstoši Jaunpils novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem. 

2.5.Sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādes procesu. Pārskatu par 

detālplānojuma izstrādes procesu sagatavot katrā no detālplānojuma izstrādes 

posmiem atbilstoši faktiski notikušajām darbībām. 

2.6.Veikt sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas pasākumus, tai skaitā ievietot 

paziņojumus par detālplānojuma izstrādes gaitu un pasākumiem atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, izskatīt privātpersonu iesniegumus, organizēt un 

protokolēt sabiedriskās apspriedes un citas darba gaitā nepieciešamās sanāksmes, 

apkopot to rezultātus un atbilstoši precizēt detālplānojumu. 

2.7.Pieprasīt no institūcijām nosacījumus un atzinumus, un atbilstoši precizēt 

detālplānojumu. 

2.8.Pirms detālplānojuma apstiprināšanas Jaunpils novada domē, iesniegt 

detālplānojuma projekta galīgās redakcijas grafisko materiālu digitālā veidā 

Jaunpils novada domes datu bāzes uzturētājam SIA “TOPO Dati ”, saņemot 

atbilstošu saskaņojumu uz detālplānojuma grafiskās daļas. 

 

3. Īpašie nosacījumi detālplānojuma izstrādē: 

3.1. Teritorijas atļautā izmantošana un apbūves parametri jāparedz atbilstoši 

2013.gada 30.janvārī apstiprinātā Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2014.- 

2026.gadam nosacījumiem funkcionālās zonas Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija (DzM). 

3.2.Teritorijā paredzēt elektroapgādes sistēmu, gāzes apgādes sistēmu, elektronisko 

sakaru sistēmu, centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu 

detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar atbildīgo institūciju nosacījumiem un novada 

apbūves noteikumu prasībām. 

3.3.Paredzēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu, norādot un raksturojot tās novadīšanas 

vietu. 

 

4. Publiskā apspriešana un informēšana: 

4.1.Detālplānojuma izstrādes gaitā paredzētie pasākumi; 

4.1.1. Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana uzsākot detālplānojuma 

izstrādi, kas ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas; 

4.1.2. Publiskā apspriešana par detālplānojuma 1.redakciju ( un precizēto 

redakciju, ja tāda tiek izstrādāta), kas ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas ( vai 

ne mazāk par 3 nedēļām precizētajām redakcijām): 

- Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana; 

- Sabiedriskā apspriede; 

- Nodrošināta iespēja iepazīties ar detālplānojuma redakciju 

pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv un TAPIS sistēmā; 

4.1.3. Informatīvās planšetes publiskās apspriešanas gaitā: 

- Iesniedzamas pašvaldībai ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms 

publiskās apspriešanas uzsākšanas; 

http://www.jaunpils.lv/


 

- Planšetes izmērs A2-A1, vai pēc nepieciešamības, lai 

nodrošinātu optimālu informācijas uztveramību; 

- Ietvertā informācija: paziņojums par detālplānojuma 

publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā, grafiskā un teksta 

informācija par detālplānojuma risinājumu, tai skaitā atļautā 

izmantošana, satiksmes infrastruktūra un 

inžnierkomunikācijas. 

4.1.4. Sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie 

priekšlikumi un institūciju atzinumi – pēc publiskās apspriešanas 

beigām. 

 

4.2.Paziņojumi, kas nosūtāmi nekustamo īpašumu īpašniekiem un publicējami TAPIS 

sistēmā , vietējā laikrakstā “Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada mājas lapā 

www.jaunpils.lv: 

4.2.1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un privātpersonu priekšlikumu 

iesniegšanu – 4 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Papildus MK 

Noteikumos Nr.628 ietvertajām prasībām, paziņojumā ietver 

informāciju par rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un termiņu 

Jaunpils novada domē. 

4.2.2. Par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu (un atkārtotu 

apspriešanu, ja nepieciešams)- 2 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

Publiskās apspriešanas termiņu paredz ne mazāku par 4 nedēļām 

1.redakcijai un ne mazāku par 3 nedēļām pilnveidotajām redakcijām; 

4.2.3. Par sanāksmi publiskās apspriešanas gaitā saņemto priekšlikumu 

izvērtēšanai, kas ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sanāksmes ievietojams 

TAPIS sistēmā un nosūtāms publicēšanai Jaunpils novada mājas lapā. 

Papildus paziņojums publicējams arī vietējā laikrakstā “Jaunpils 

Vēstis”, ja paredzama laikraksta izdošana līdz sanāksmes datumam. 

4.3.Paziņojums  par detālplānojuma apstiprināšanu: 

4.3.1. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, 

Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv un TAPIS sistēmā; 

4.3.2. Paziņojums teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem 

Administratīvā procesa kārtībā. 

5. Projekta sastāvs: 

5.1. Paskaidrojuma raksts 

- Teritorijas pašreizējais izmantošanas apraksts un attīstības nosacījumi; 

- Detālplānojuma izstrādes pamatojums; 

- Detālplānojuma risinājumu apraksts; 

- Risinājuma saistība ar pieguļošajām teritorijām; 

- Ziņojums par detālplānojuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma prasībām. 

5.2. Grafiskā daļa: 

5.2.1. Esošā teritorijas izmantošana: 

- Zemes īpašuma robežas ar zemes kadastra numuru; 

- Sarkanās līnijas/ceļa nodalījuma joslas, aizsargjoslas, citi 

apgrūtinājumi; 

- Inženierkomunikāciju tīkli; 

- Meliorācijas sistēmas; 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/


 

- Ceļi  

5.2.2. Plānotā teritorijas izmantošana: 

- Īpašumu robežas (plānotās zemes vienības robežas, paredzot 

piekļūšanas iespējas pie katras); 

- Funkcionālās zona vai apakšzona katrai zemes vienībai; 

- Priekšlikums zemes lietošanas mērķim katrai zemes vienībai; 

- Pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas; 

- Satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju shēmas, 

ceļu/ielu šķērsprofili; 

- Ceļu nodalījuma joslas, būvlaides, apbūves līnijas; 

- Apgrūtinātās teritorijas, kas noteiktas normatīvajos aktos par 

apgrūtinātajām teritorijām (arī plānošanas dokumentos), 

aizsargjoslas (objekti un teritorijas, kam tās nosaka), servitūti 

un apgrūtinājumi katram zemesgabalam; 

- Aizsargjoslu un apgrūtinājumu saraksts katram 

zemesgabalam ar apgrūtinājumu klasifikācijas kodiem un 

platībām; 

- Meliorācijas sistēmas plāns; 

- Plānotās apbūves shēma; 

- Adresācijas priekšlikumi; 

- Publiski pieejamās labiekārtotās ārtelpas teritorija un 

labiekārtojums. 

 

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi: 

5.3.1. Detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi, apbūves parametri un 

aprobežojumi katrai zemes vienībai, tai skaitā institūciju nosacījumos 

pieprasītie; 

5.3.2. Vides pieejamības nosacījumi;’ 

5.3.3. Apbūves teritoriju labiekārtojuma nosacījumi; 

5.3.4. Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam; 

5.3.5. Nosacījumi apbūves arhitektoniskajam risinājumam (ja tiek paredzēti); 

5.3.6. Nosacījumi koku saglabāšanai; 

 

5.4.Detālplānojuma realizācijas kārtība:  

Plānojamās teritorijas juridisko īpašnieku apstiprināts detālplānojuma apbūves 

realizācijas plāns, kurā jānorāda: 

- Detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju, satiksmes 

infrastruktūras un apbūves būvniecības kārtas un to secība; 

- Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu izbūves un 

apsaimniekošanas nosacījumi; 

- Finansētājs; 

- Uzbūvēto inženierkomunikāciju, ceļu un citas publiskās infrastruktūras 

apsaimniekotājs; 

- Detālplānojuma realizācijas termiņi. 

 

5.5.Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projekts (īpašie nosacījumi 

administratīvajam līgumam): 



 

5.5.1. Sagatavojams atbilstoši saskaņotajai detālplānojuma realizācijas 

kārtībai; 

5.5.2. Jāparedz ceļu un galveno inženierkomunikāciju izbūve pirms teritorijas 

sadales un apbūves veikšanas; 

5.5.3. Jāparedz iespēja nodot ceļus un atbilstošās zemes vienības pašvaldībai 

pēc ceļu izbūves; 

5.5.4. Jānodrošina detālplānojuma teritorijā esošo ceļu koplietošanas 

funkcija. 

 

5.6.Pārskats par detālplānojuma izstrādi: 

5.6.1. Pārskata saturs: 

- Vietējās pašvaldības lēmumi par detālplānojuma izstrādi, tai 

skaitā – uzsākšanu, nodošanu publiskai apspriešanai un 

apstiprināšanu (ietverot lēmumu pielikumus), darba 

uzdevums; 

- Ziņojums par institūciju nosacījumiem, to ievērošanu vai 

noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu; 

- Ziņojums par institūciju atzinumiem un atkārtotiem 

atzinumiem, ja tādi bijuši nepieciešami detālplānojuma 

izstrādes gaitā; 

- Ziņojuma par publiskās apspriešanas norisi un tās ietvaros 

notikušajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem; 

- Ziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas un 

publiskās apspriešanas gaitā saņemtajiem fizisko un juridisko 

personu iesniegumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, 

norādot noraidījuma pamatojumu; 

- Cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei; 

5.6.2. Pārskatam pievienojamie dokumenti: 

- Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 

- Saņemtie privātpersonu (tai skaitā kaimiņu zemes gabalu 

īpašnieku) priekšlikumi un iebildumi, kā arī uz tiem sniegtās 

atbildes; 

- Publiskās apspriešanas materiāli, tai skaitā paziņojumi un 

publikācijas presē, apliecinājumi par paziņojumu nosūtīšanu, 

sanāksmju protokoli; 

- Zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāns, 

- Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu; 

 

6. Detālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas: institūcijas, kurām pieprasa 

nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām detālplānojuma 

redakcijām. Jānodrošina šo institūciju sniegtās informācijas un nosacījumu ievērošana, kā 

arī atzinumu pieprasīšana, kuras nepieciešamību sniegt nosacījumus un saņemt atzinumu 

pieteikušas TAPIS sistēmā. 

Jānodrošina sekojošu institūciju nosacījumu un atzinumu saņemšana: 

6.1.A/S “Sadales tīkli”  

6.2.SIA “Lattelekom” 

6.3.SIA “Latvijas Gāze” 

6.4.PSIA “Jaunpils KS” 



 

 

 

 

7. Iesniedzamā dokumentācija: 

Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu 

noformēšanu un savietojamiem iekļaušanai TAPIS sistēmā. 

Prasības noformējumam un eksemplāru skaitam 

 

Detālplānojuma projekts un Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

1 eksemplārs papīra formā, ietverot visas sadaļas un pielikumus: 

Datorizdrukā uz A4 formāta lapām (ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 

vai citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā), iesiets, visas lapas sanumurētas; 

Visos projekta eksemplāros uz projekta vāka, Paskaidrojuma rakstā, apbūves 

noteikumos, Grafiskās daļas plānos, detālplānojuma realizācijas kārtībā jābūt 

izstrādātāja un zemes gabala īpašnieka parakstam; 

Ievērotas autortiesības un norādes uz informācijas avotiem; 

Grafiskā daļa: 

- Uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas, SIA “Topodati”  saskaņotas 

topogrāfiskās kartes pamatnes, kura nav vecāka par vienu gadu; 

- Mēroga noteiktība M 1:500, izdrukas mērogs ne mazāks par 1:1000, nodrošinot 

sniegtās informācijas  pārskatāmību; 

- Funkcionālo zonu apzīmējumi – krāsojums un burtu indeksi – atbilstoši spēkā 

esošajam Jaunpils novada teritorijas plānojumam; 

- Jāpievieto teritorijas izvietojuma shēma un lietotie apzīmējumi; 

- Rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī rakstlaukums (pasūtītājs, izstrādātājs, 

detālplānojuma nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu skaits 

daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, plānojuma izstrādātāja , daļas vai nodaļas 

vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums); 

- Zemes ierīcības darbos sertificētas personas paraksts, kas apliecina, ka 

paredzētie zemes ierīcības darbi atbilst normatīvo aktu prasībām; 

1 eksemplārs elektroniskā formātā : 

Paskaidrojuma raksts, Apbūves noteikumi, Detālplānojuma realizācijas kārtība, 

pieliumi un Pārskats par detālplānojuma izstrādi – doc formātā un pdf formātā; 

Grafiskā daļa – vektordatu formā dgn formātā, kas savietojams ar 

programmatūru MicroStation V8, kā arī portatīvā dokumentu formātā pdf. 

Detālplānojuma galīgā redakcija un Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

            Tās pašas prasības noformējumam kā detālplānojuma projektam, bet papildus 

pirms detālplānojuma iesniegšanas apstiprināšanai Jaunpils novada domē, 

detālplānojuma galīgās redakcijas Grafiskā daļa digitālā veidā (*dgn. vai  *dwg.  

formātā) iesniedzama Jaunpils novada pašvaldības datu bažes uzturētājam (SIA “TOPO 

Dati” ), saņemot atbilstošu saskaņojumu uz detālplānojuma Grafiskās daļas; 

              Pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma apstiprināšanu Jaunpils novada 

domē iesniedzami 4 pilni eksemplāri (2 no tiem iesieti cietos vākos kā arhīva 

eksempāri), ar katram pievienotu detālplānojuma projektu elektroniskā formātā 

(attiecīgi *doc. formātā un vektordatu formā *dgn. formātā, kā arī pilnu versiju 

portatīva dokumenta *pdf. formā), administratīvā līguma kopiju un Domes lēmumu par 

detālplānojuma apstiprināšanu; 

          Vienā no detālplānojuma arhīva eksemplāriem jāiekļauj visi izsniegto 

nosacījumu un saskaņojumu, kā arī pārējās korespondences oriģināleksemplāri, ja tie 

izsniegti papīra formā. 

 

 



 

Darba uzdevums derīgs 2 (divus) gadus no lēmuma pieņemšanas dienas.  

 

Attīstības nodaļas vadītāja :                                             V.Zīverte 

 

                                                                                       

                                                                     

  



 

 Darba uzdevuma Nr 2016/02 Pielikums Nr. 1 
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JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 23.februārī 
Nr.25 

Protokola Nr.2, 8.p. 

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”16.panta 

pirmo daļu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saistošos Nr.7/2017 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt uz 

Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Par lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

publicēšanu atbildīga sekretāre D.Ellere. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 

Priekšsēdētājas vietniece D.Adiņa 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2017 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2017.gada 23.februārī 

sēdes Nr.2  lēmumu Nr. 25 
 

 „PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETU 2017.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 23.februārī 

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu  

un likumu „Par pašvaldību budžetiem”16.panta pirmo daļu. 

2017. gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 2017.gadam” 
izdarīt šādus grozījumus: 

 

Pamatbudžets 
 

 
1. Palielināt izdevumus: 

 

06.200 Teritoriju attīstība-Attīstības nodaļa 

 

3263 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem 

 

0162 

 

EUR 298 

 

Līdzfinansējums 10% Biedrībai 

“Dzīpars” 

 

 

 
      2. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu uz 

31.12.2016. par 

EUR 298 

 

 
Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 5810 

 

Priekšsēdētājas vietniece       D.Adiņa 


